
ADATKEZELÉS 
 
 

1. Megbízott alá veti magát a jelenleg hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek 
az alábbiak szerint. 
 
2. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 
27.) szerint az alábbi tájékoztatást adja Megbízott az adatok kezelését illetően. 
 
Az adatkezelő és elérhetőségei: 
 
WHITE ROSE - LUXUS MENYASSZONYI RUHASZALON 
Cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 33. fszt. 
Telefon: +36 70 353 5880 
E-mail: szalon.white.rose@gmail.com 
 
3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek körében Megbízott 
tájékoztatja Megbízót az alábbiakról. A személyes adatok: 
 

 kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 
átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és 
átláthatóság”); 

 gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és 
azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 
89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal 
össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos 
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további 
adatkezelés („célhoz kötöttség”); 

 az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy 
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

 pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű 
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék 
vagy helyesbítsék („pontosság”); 

 tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek 
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez 
szükséges ideig teszi lehetővé;  



 a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor 
kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos 
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e 
rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme 
érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések 
végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

 kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes 
adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes 
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas 
jelleg”). 

 Az adatkezelő Megbízott felelős a fentiek megfelelésért, továbbá 
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

 
4. Az adatkezelés célja: az 1. pontban rögzített szerződés tárgya teljesítése 
érdekében szükséges Megbízott részéről Megbízó adatainak kezelése és 
feldolgozása, amelyhez Megbízott megadja többek között vezeték- és 
keresztnevét, személyes tulajdonságait (pl.: magasság, testsúly, stb.), a 
kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, valamint a 
szabályszerű számla kiállításához szükséges adatokat. 
 
5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a 
személyes adatok címzettjei Megbízott által alkalmazott személy, aki Megbízott 
közvetlen munkatársa. Megbízott által kijelölt személy: adatvédelmi tisztviselő, 
mint adatkezelő működik közre.  Kapcsolat: 1067 Budapest, Teréz krt. 33. fszt. 
 
6. Adatkezelő az adatokat a fenti alapelvek tiszteletben tartásával kezeli és 
dolgozza fel. 
 
7. Megbízó adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 
 

 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 
kezelésének korlátozását, és 

 tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 

 az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás 

bármely időpontban történő visszavonásához. 



8. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy 

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni 

tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

Postai úton: 1067 Budapest, Teréz krt. 33. fszt. 
Telefonon: +36 70 353 5880 
E-mail üzenetben: szalon.white.rose@gmail.com 
 

9. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és 

b) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

169. § (2) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése. 

10. Megbízott tájékoztatja Megbízót arról, hogy az adatkezelés a 

hozzájárulásán alapul, és az eredményes kötelem ellátásához Megbízó köteles a 

személyes adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a 

következményekkel jár, hogy nem Megbízott nem tudja ellátni szerződéses 

feladatát, amelyért őt kártérítési- és egyéb felelősség nem terheli. Megbízó 

jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza, hogy az Adatkezelési 

Szabályzatban foglaltakat megismerte és azokat elfogadta. 


